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 گام های سزمایه گذاری در بورس

 گام اٍل: هطالعِ، هطَرت ٍ تَجِ تِ اصَل سزهایِ گذاری در تَرس

  

 هـَست ثب اكشاد حشكِ ای ٍگبم اٍل ثشای ػشهبیِ گزاسی دس ثَسع، هغبلؼِ ٍ ؿٌبخت ًبكی دسثبسُ ایي ثبصاس، 

 :ػشهبیِ گزاسی دس ثَسع اػت. تَكیِ هی ًٌین ثِ اكَل صیش تَجِ داؿتِ ثبؿیذتؼییي ّذف اص 

 .ثب ًگبُ ثلٌذهذت ػشهبیِ گزاسی ًٌیـذ -۱

تَجِ داؿتِ ثبؿیذ ًِ رات ثَسع ثب ًَػبى ّوشاُ اػت، ثٌبثشایي دس هَاجِْ ثب اكت ٍ خیضّبی هوغؼـی ثبصاس،  -۲

 .یب كشٍؽ ػْبم ًٌٌیذّیچگبُ ثلَست ؿتبثـضدُ ٍ ّیجبًی اهذام ثِ خشیذ 

 .ثشای ؿشٍع ًبس، اص ػشهبیِ ّبی هبصاد خـَد اػتلبدُ ًٌیذ ٍ ػشهبیِ ّبی ضشٍسی خَد سا ٍاسد ثَسع ًٌٌیذ -۳

حتوب ثشای ػشهبیِ گزاسی دس ثَسع، ثب اكشاد هتخلق هـَست ًٌیذ. ًبسگضاساى سػوی ثَسع ًِ هجَص  – ۴

 .هـَست دس ػشهبیِ گزاسی ّؼتٌذهـبٍسُ داسًذ، یٌی اص هٌبػت تشیي گضیٌِ ّب ثشای 

 گام دٍم: دریافت کذ هعاهالتی

  

حتوب ؿوب ّن دس یي یب چٌذ ثبًي، داسای حؼبة ثبًٌـی ّؼتیذ. ّوبًغـَس ًِ ثشای پغ اًذاص ٍ ػشهبیِ گزاسی 

دس ثبًي، ًیبصهٌذ دسیبكت ؿوبسُ حؼبة ثبًٌی ّؼتیذ، ثشای ػشهبیِ گزاسی دس ثَسع ّن ثبیذ دس اٍلیي گبم، ًذ 

 ؿبهلؼبهالتی دسیبكت ًٌیذ. ثشای دسیبكت ًذ هؼبهالتی، هی تَاًیذ ثب دس دػت داؿتي هذاسى ؿٌبػبیی ه

 . ؿٌبػٌبهِ ٍ ًبست هلی، ثِ یٌی اص ًبسگضاساى سػوی ثَسع هشاجؼِ ًٌیذ

 گام سَم: خزیذ ٍ فزٍش سْام

  

ػْبم كشكب اص عشین ؿشًت  ثشای خشیذ ٍ كشٍؽ ػْبم، ًیبصی ًیؼت ثِ تبالس ثَسع هشاجؼِ ًٌیذ. خشیذ ٍ كشٍؽ

 :ّبی ًبسگضاسی ٍ ثِ یٌی اص سٍؽ ّبی صیش اًجبم هی گیشد

 هشاجؼِ حضَسی ثِ ًبسگضاسی ٍ اسائِ ػلبسؽ خشیذ یب كشٍؽ 

 ػلبسؽ تللٌـی ثِ ًبسگـضاسی، ثشای خشیذ یب كشٍؽ ػْبم 

 ػلبسؽ ایٌتشًتی ثِ ًبسگـضاسی، ثشای خشیذ یب كشٍؽ ػْبم 

 (َػظ خَد كشد، اصعشین ػبهبًِ هؼبهالت آًالیي )ثشخظخشیذ یب كشٍؽ هؼتوین ػْبم ت 



 ایٌتشًتی، ؿوب ثجبی هشاجؼِتلبٍت ػلبسؽ ایٌتشًتی ٍ هؼبهالت آًالیي )ثشخظ( ایي اػت ًِ دس ػلبسؽ 

حضَسی ثِ دكتش ًبسگضاسی ٍ تٌویل كشم ػلبسؽ خشیذ یب كشٍؽ ػْبم، ثِ پبیگبُ ایٌتشًتی ًبسگضاسی هشاجؼِ 

یب كشٍؽ ػْبم سا اصعشین ایٌتشًت تٌویل ًشدُ ٍ دس اختیبس ًبسگضاس هشاس هی دّیذ، اهب  ًشدُ ٍ كشم ػلبسؽ خشیذ

دس ًْبیت، ایي ًبسگضاس اػت ًِ ػولیبت خشیذ یب كشٍؽ ػْبم سا ثشاػبع ػلبسؽ ؿوب اًجبم هی دّذ، اهب دس 

ًؼجت ثِ خشیذ ٍ كشٍؽ هؼبهالت آًالیي، ؿوب پغ اص دسیبكت گزسٍاطُ ٍ سهض ػجَس اص ًبسگضاسی، هی تَاًیذ ؿخلب 

ػْبم اصعشین ایٌتشًت اهذام ًٌیذ. اكضایؾ ػشػت، ػَْلت ٍ ػذالت دس دػتشػی ثِ ثَسع ٍ خشیذ ٍ كشٍؽ 

 .ػْبم، هْوتشیي هضیت هؼبهالت آًالیـي اػت

تَصیِ هی ضـَد افـزادی اس رٍش هعاهالت آًالیـي استفادُ کٌٌـذ کِ تجزتِ تیطتـزی در خزیـذ ٍ “

 ”.فزٍش سْام دارًذ

 چند توصیه مهم بزای سزمایه گذاری در بورس

ّوَاسُ ػجذی اص ػْبم هتٌَع تـٌیل دّیذ تب سیؼي ػشهبیِ گزاسی ؿوب ًبّؾ یبثذ. ثب ایي ًبس، صیبى ًبؿی  -۱

اص ًبّؾ هیوت یي یب چٌذ ػْن، ثب ػَد ًبؿی اص اكضایؾ هیوت ػبیش ػْبم هَجَد دس ػجذ ػشهبیِ گزاسی ؿوب 

 .ًبّؾ خَاّذ یبكت

االهٌبى، ثجبی خشیذ هؼتوین ػْبم، اص عشین كٌذٍم ّبی ػشهبیِ گزاسی ٍاسد ثَسع ؿَیذ، چَى ایي  حتی-۲

كٌذٍم ّب، تَػظ اكشاد حشكِ ای اداسُ ؿذُ ٍ تحت ًظبست ػبصهبى ثَسع ٍ اٍسام ثْبداس كؼبلیت هی ًٌٌذ، 

شخی اص كٌذٍم ّبی ثٌبثشایي سیؼي ػشهبیِ گزاسی ؿوب تب حذ صیبدی ًبّؾ هی یبثذ. جبلت اػت ثذاًیذ ث

 .ػشهبیِ گزاسی، پشداخت حذاهل ػَد هـخلی سا تضویي هی ًٌٌذ

 ثِ ؿبیؼبت تَجِ ًٌٌیـذ ٍ ّوَاسُ ثشاػبع اعالػبت ٍاهؼی ٍ هؼتجش تلوین گیشی ًٌیـذ.  -۳

 :های اینتزنتی رسمی بورس عبارتند اس عمده پایگاه

 ساسهاى تَرس ٍ اٍراق تْادار -۱

http://www.seo.ir 

 اطالع رساًی تاسار سزهایِپایگاُ  -2

http://www.sena.ir 



 سزهایِ تاسار ساسی فزٌّگ –پایگاُ آهَسضی  -9

http://www.sidsco.ir 

 ضثکِ اطالع رساًی کذال -4

http://www.codal.ir 

 تَرس اٍراق تْادار تْزاى -5

http://www.irbourse.com 

 هذیزیت فٌاٍری تَرس تْزاى -6

http://www.tsetmc.com 

 هذیزیت پژٍّص، تَسعِ ٍ هطالعات اسالهی ساسهاى تَرس -7

http://www.rdis.ir 

 عزضِ ایٌتزًتی کتة آهَسضی تاسار سزهایِ -8

http://www.bourseshop.ir 

 ًزم افشار تَرس ّوزاُ -9 

http://www.mobilebourse.ir 

 تاالر هجاسی تَرس، یک پیطٌْاد جذاب تزای تاسُ ٍاردّا

ّؼتیذ ًِ ثب ػشهبیِ گزاسی دس ثَسع، ضشس ٍ صیبى ًٌیذ، تَكیِ هی ًٌین هجل اص ػشهبیِ گزاسی اگش ًگشاى آى 

ٍاهؼی دس ثَسع، ػشهبیِ گزاسی دس كضبی ؿجیِ ػبصی ؿذُ ثَسع سا تجشثِ ًٌیذ؛ ػبهبًِ ایٌتشًتی تبالس هجبصی 

س هجبصی ثَسع ایشاى ثب تبال .ایي اهٌبى سا ثشای ؿوب كشاّن هی ًٌذ www.irvex.ir ثَسع ایشاى ثِ ًـبًی

ًِ سیؼٌی هتَجِ ؿوب  ػبصی كضبی ٍاهؼی ثَسع، ثِ ؿوب ًوي هی ًٌذ ًِ ثذٍى ًیبص ثِ پَل ٍ ثذٍى آى ؿجیِ

گزاسی ثشاػبع ؿشایظ ٍاهؼی ثَسع سا تجشثِ ًٌیذ، چَى هیوت ػْبم ٍ ػبیش ؿشایظ دس ایي تبالس، تب  ؿَد، ػشهبیِ

سع اػت، ثٌبثشایي ؿوب هی تَاًیذ هْبست خَد دس ػشهبیِ گزاسی ٍ حذ ثؼیبس صیبدی، هٌغجن ثب ؿشایظ ٍاهؼی ثَ

 .ًؼت ثبصدّی اص ثَسع سا ثب ػبیش ًبسثشاى تبالس هوبیؼِ ًٌیذ

ًلشی ثبؿیذ ًِ ثیـتشیي ثبصدّی سا دس سهبثت ّبی تبالس ًؼت هی ًٌیذ، اص عشف ػبصهبى ثَسع ٍ  ۵اگش جضٍ 

م، ثِ ػٌَاى جبیضُ اػغب خَاّذ ؿذ. ّوچٌیي اًَاع هتَى اٍسام ثْبداس ثِ ؿوب اػتجبس ٍاهؼی جْت خشیذ ػْب



آهَصؿی الٌتشًٍیي اص عشین ایي تبالس، ثشای ؿوب ثلَست سایگبى دس دػتشع اػت. پغ كشكت سا اص دػت ًذّیذ. 

 :ؿؼبس تبالس هجبصی ایي اػت

 پزسش ها و پاسخ های متداول

 تَرس اٍراق تْادار چیست؟( 9

  

 كشؽ، ثبصاس عال. ثؼضی اص ثبصاسّبثشای ّـش ًبالیـی هؼوَال یي ثبصاس ٍجَد داسد، ثبصاس خَدسٍ، ثبصاس ػیوبى، ثبصاس 

ّن  ػٌتی اًذ ٍ خبعشُ اًگیضًذ، ثؼضی ّن پیـشكتـِ ٍ اهشٍصی. اهب ّوِ ثبصاسّب، یي ٍیظگی هـتـشى داسًذ: آى

ی هختلق خشیذ ٍ كشٍؽ هی ؿَد، پغ هـخق ؿذ ًِ دس ایٌٌِ دس آًْب، ًبالّب یب ثِ ػجبست دیگش، داسایی ّب

تؼشیق ًلی، ثبصاس، هحل خشیذ ٍ كشٍؽ داسایـی اػت. اهب داسایی چِ اًَاػی داسد. دس یي عجوِ ثٌذی ًلی، داسایی 

 .ثِ دٍ ًَع داسایی ٍاهؼی ٍ داسایی هبلی توؼین ثٌذی هی ؿَد

یي داسایی ٍاهؼی یب هـَْد اػت، اهب ػْبم ًبسخبًِ  اجبصُ ثذّیذ ثب یي هثبل، دس ایي ثبسُ تَضیح دّین. خَدسٍ

خَدسٍػبصی، یي داسایی هبلـی اػت، یب هثال ػیوبى یي داسایی ٍاهؼی اػت، اهب ػْبم ًبسخبًِ ػیوبى ػبصی یي 

ثذ ًیؼت ثِ ایي ًٌتِ ّن اؿبسُ ًٌین ًِ ثِ داسایی ٍاهؼی، داسایی هـَْد ٍ ثِ داسایی هبلی، داسایی  .داسایی هبلی

 .َد یب ًبؿزی ّن گلتـِ هی ؿَدًبهـْ

حبال ًِ ثب تؼشیق داسایی ّبی هبلـی اؿٌب ؿذیذ، ثِ ػشاؽ هلَْم ثَسع هی سٍین. ثَسع ثبصاسی اػت ًِ دس آى، 

اًَاع داسایی ّبی هبلی خشیذ ٍ كشٍؽ هی ؿَد. داسایی ّبیی هثل ػْبم ؿشًت ثضسٍ ٍ ػَدآٍْس اص كٌبیغ هختلق 

ّن پیـشكتِ ٍ  هغوئي، ّن اػت، هبًًَی ّن ثبصاس ایي.. …هخبثشات، ثبًي ٍٍ هتٌَع هثل خَدسٍػبصی، ػیوبى، 

اكشادی ًِ اصعشین ثَسع، ػْبم ؿشًت ّب سا هی خشًذ یب دس ٍاهغ دس ثَسع ػشهبیِ گزاسی هی  .ّن ػَدآٍس

ًٌٌذ، ثِ ًؼجت ػْبهی ًِ خشیذُ اًذ، دس هٌبكغ اى ؿشًت ػْین خَاٌّذ ؿذ ٍ چَى اؿلت ؿشًت ّبی ثضسٍ ٍ 

هؼتجش دس ثَسع پزیشكتِ هی ؿَد، ثٌبثشایي احتوبل ًؼت ػَد ّن دس ثَسع ثیـتش اػت. الجتِ ثشای اًتخبة ػْبم 

ؿشًت ّب ثبیذ ثِ ًٌبت هْوی تَجِ داؿت ًِ دس ثشًبهِ ّبی ثؼذی، ثِ آًْب اؿبسُ خَاّین ًشد. ًٌتِ دیگش ایٌٌِ 

ش اًَاع اٍسام ثْبداس هثل اٍسام هـبسًت ًیض دس ثَسع، كشكب ػْبم ؿشًت ّب خشیذ ٍ كشٍؽ ًوی ؿَد، ثلٌِ ػبی

 .داد ٍ ػتذ هی ؿَد ًِ دس ثشًبهِ ّبی ایٌذُ ثِ تللیل دسثبسُ آًْب تَضیح خَاّین داد



افزادی کِ سْام ضزکت ّای پذیزفتِ ضذُ در تَرس را خزیذاری هی کٌٌذ، چگًَِ سَد کسة هی ( 2

 کٌٌذ؟

 :ا خشیذاسی هی ًٌٌذ، اص دٍ هحل ػَد ثذػت هی آٍسًذاكشادی ًِ ػْبم ؿشًت ّبی پزیشكتِ ؿذُ دس ثَسع س

ؿشًت ّب هؼوَال دس پبیبى ّش ػبل، ػَدی سا ثیي ػْبهذاساى خَد تَصیغ هی ًٌٌذ. : ػَد ػبلیبًِ ؿشًت ّب -۱

دسكَستی ًِ ؿشًت ػولٌشد هبثل هجَلی داؿتِ ثبؿذ، ػَد ثْتشی ًیض ثذػت هی آٍسد ًِ ثخـی اص ایي ػَد، 

 .هذاساى تَصیغ ؿذُ ٍ ثشخی ّن كشف ثشًبهِ ّبی تَػؼِ ای ؿشًت هی ؿَدثلَست ًوذی ثیي ػْب

  

ّش اًذاصُ ػولٌشد ٍ ثشًبهِ ّبی ؿشًت ثْتش ثبؿذ، هتوبضی ثشای خشیذ ػْبم آى ؿشًت  : اكضایؾ هیوت ػْن -۲

كشد،  ًیض دس ثَسع، ثیـتش خَاّذ ثَد ٍ ایي اهش، ثبػث هی ؿَد هیوت ػْبم ؿشًت اكضایؾ یبثذ. ثٌبثشایي، اگش

ػْبم ؿشًت خَثی سا اًتخبة ًشدُ ثبؿذ، ػالٍُ ثش دسیبكت ػَد ًوذی، اص هحل اكضایؾ هیوت ػْبم آى ؿشًت 

 .ًیض ػَد ثذػت خَاّذ آٍسد

 سزهایِ گذاری در تَرس چِ هشایای دارد؟( 9

 :ػشهبیِ گزاسی دس ثَسع هضایبی هتؼـذدی داسد، اصجولِ

ایؾ هیوت ص دٍ هحل دسیبكت ػَد ًوذی ٍ اكضًؼت ػَد : ّوبًغَس ًِ گلتِ ؿذ، ػْبهذاساى ا -۱

 ذ.ػْبم، ػَد ثذػت هی آٍسً

ثشخَسداسی اص حوبیت هبًًَی : ثَسع ثبصاسی هبًًَی اػت، ثٌبثشایي ًلیِ اكشادی ًِ دس ثَسع ػشهبیِ   -۲

 .گزاسی هی ًٌٌذ، اص حوبیت هبًًَی ثشخَسداس ّؼتٌذ

آگبّبًِ دس ثَسع، اسصؽ داسایی اكشاد دس حلظ ػشهبیِ دس هوبثل تَسم : ثب ػشهبیِ گزاسی هٌبػت ٍ  -۳

هوبثل تَسم حلظ هی گشدد، صیشا كشد ثِ ًؼجت ػْبم خَد دس داسایی ؿشًت ػْین اػت ٍ ثب سؿذ 

 .اسصؽ داسایی ّبی ؿشًت ثِ هشٍس صهبى، اسصؽ ػْبم كشد ًیض اكضایؾ هی یبثذ

ػْبم خَد سا كشٍختِ ٍ  هبثلیت ًوذؿًَذگی : ػشهبیِ گزاساى ثَسع ّش صهبى ًِ ثخَاٌّذ هی تَاًٌذ -۴

 .دس ًَتبُ تشیي صهبى هوٌي، ثِ پَل خَد دػتشػی پیذا ًٌٌذ

اهٌبى ػشهبیِ گزاسی ثب ّش هجلـی : ثشای خشیذ ػْبم، هحذٍدیت سیبلی ٍجَد ًذاسد ٍ اكشاد ثب ّش  -۵

 .هجلـی، هی تَاًٌذ دس ثَسع ػشهبیِ گزاسی ًٌٌذ



 ؿًَذ،د، هبلي ؿشًت هحؼَة هی هـبسًت دس اداسُ ؿشًت : ػْبهذاساى ثِ ًؼجت ػْبم خَ -۶

ثٌبثشایي هی تَاًٌذ ثِ ّوبى اًذاصُ، دس تلوین گیشی دسخلَف ًحَُ اداسُ ؿشًت، اًتخبة هذیشاى 

 .ًوبیٌذ هـبسًت …ٍ

 تزای اًتخاب یک سْن، تِ چِ هعیارّایی تایذ تَجِ کزد؟( 4 

 :ثشای اًتخبة یي ػْن خَة، ثبیذ ثِ ایي هؼیبسّب تَجِ ًشد

: یٌی اص ػَاهل هَثش دس اًتخبة ػْبم یي ؿشًت، ٍضؼیت  دارایی ّا ٍ تذّی ّای ضزکتٍضعیت  – 9

داسایی ّب، ثذّی ّب ٍ حوَم كبحجبى ػْبم ؿشًت اػت. ّش اًذاصُ ایي ٍضؼیت هغلَة تش ثبؿذ، ًـبى دٌّذُ 

سػی هشاس ؿشایظ هٌبػت ؿشًت ثشای ػشهبیِ گزاسی اػت. ثِ ایي هٌظَس، هی تَاى تشاصًبهِ ؿشًت سا هَسد ثش

 .داد

ػالٍُ ثش ٍضؼیت دسآهذی ؿشًت، هیضاى ػَدی ًِ ؿشًت ثِ ّش ػْن خَد هی  سَد ًمذی ّز سْن : – 2

 .دّذ ًیض دس اًتخبة ػْن خَة، حبئض اّویت اػت

: اگشچِ ػَدآٍس ثَدى ؿشًت دس اًتخبة ػْبم آى ثؼیبس هْن اػت، اهب ثبیذ تَجِ  تذاٍم رًٍذ سَدآٍری – 9

ی، ثبیذ یي كشآیٌذ هؼتوش ٍ هذاٍم ثبؿذ، ًِ هوغؼی. ثب هغبلؼِ اعالػبت ٍ ثشًبهِ ّبی آتی داؿت ًِ ایي ػَدآٍس

 .ؿشًت، هی تَاى ًؼجت ثِ ایي هَضَع آگبّی ًؼت ًوَد

ًؼجت هیوت ثِ دسآهذ ػْن ثیبًگش آى اػت ًِ هیوت ػْبم  : ( P/E ) ًسثت لیوت تِ درآهذ سْن -4

ثِ ّش ػْن خَد تخلیق هی دّذ. ثِ ػجبست دیگش، ایي ًؼجت ؿشًت، چٌذ ثشاثش هیضاى ػَد ًوذی ًِ ؿشًت 

 .ًـبى هی دّذ ًِ آیب هیوت ػْبم ثِ ًؼجت ػَدی ًِ ثیي ػْبهذاساًؾ تَصیغ هی ًٌذ، اسصؽ داسد

ٌّگبم اًتخبة ػْبم یي ؿشًت، ثبیذ ثِ ایي هَضَع تَجِ  صٌعتی کِ ضزکت در آى فعالیت هی کٌذ : – 5

ى كٌؼت كؼبلیت هی ًٌذ، اص ؿشایظ هٌبػجی دس حبل ٍ آیٌذُ ثشخَسداس اػت ًشد ًِ آیب كٌؼتی ًِ ؿشًت دس آ

یب خیش. ؿشایظ خشد ٍ ًالى اهتلبدی چِ تأثیشی ثش ایي كٌؼت خَاّذ گزاؿت. كٌبیغ سهیت ایي كٌؼت دس حبل 

 …ٍ آیٌذُ، چِ ٍضؼیتی داسًذ. آیب ؿشایظ ثیي الوللی ثش ایي كٌؼت تأثیش هثجت یب هٌلی خَاّذ داؿت ٍ

یٌی اص هؼیبسّبی اًتخبة ػْبم خَة، هبثلیت ًوذؿًَذگی ػْبم اػت، ثِ ایي هؼٌب  لاتلیت ًمذضًَذگی : – 6

ًِ ّش ٍهت داسًذُ آى ػْن هلذ كشٍؽ آى سا داؿت، ثتَاًذ ثِ ساحتی، ػْبم خَد سا ثلشٍؿذ. ّش اًذاصُ ًِ دكؼبت 

 .ًیض ثبالتش خَاّذ ثَد خشیذ ٍ كشٍؽ سٍصاًِ یي ػْن ثیـتش ثبؿذ، هبثلیت ًوذؿًَذگی آى ػْن



 

آیا تَرس فمط جای افزاد حزفِ ای است یا افزاد غیزحزفِ ای کِ لذرت خطزپذیزی کوتزی دارًذ ( 5 

 ّن هی تَاًٌذ در تَرس سزهایِ گذاری کٌٌذ؟

اكشاد حشكِ ای ًِ كشكت ٍ  .خیـش، ثَسع اهٌبى ػشهبیِ گزاسی ثشای هـشّبی هختلق سا كشاّن آٍسدُ اػت

ثشای تحلیل هؼتوش اعالػبت ػْبم سا داسًذ، هی تَاًٌذ ثب خشیذ ػْبم ٍ هـبسًت دس هشاسدادّبی آتی تخلق الصم 

ثَسع ػْبم ٍ ًبال، ثغَس هؼتوین دس ثَسع ػشهبیِ گزاسی ًٌٌذ. اهب اكشادی ًِ تَاًبیی ٍ یب كشكت هغبلؼِ ٍ 

گزاسی كٌذٍم ّبی ػشهبیِ گزاسی،  تحلیل هؼتوش اعالػبت ػْبم سا ًذاسًذ، هی تَاًٌذ ثب خشیذ ٍاحذّبی ػشهبیِ

ثب ایي ًبس، دس ٍاهغ اكشاد پَل خَد سا ثِ دػت اكشاد حشكِ ای هی ػپبسًذ تب تحت  .دس ثَسع ػشهبیِ گزاسی ًٌٌذ

ًظبست ػبصهبى ثَسع، دس ثَسع ػشهبیِ گزاسی ًٌٌذ. ایي ًبس، سیؼي ػشهبیِ گزاسی دس ثَسع سا ثشای اكشاد 

د ؿیشحشكِ ای ّوچٌیي هی تَاًٌذ ثجبی خشیذ ػْبم، ػبیش اٍسام ثْبداسی سا ًِ ؿیشحشكِ ای ًبّؾ هی دّذ. اكشا

اگشچِ دس  اٍسام ایي. ًٌٌذ خشیذاسی …دس ثَسع خشیذ ٍ كشٍؽ هی ؿَد، هبًٌذ اٍسام اجبسُ، اٍسام هـبسًت ٍ

 .هوبیؼِ ثب ػْبم، ثبصدُ ًوتشی داسد، اهب سیؼي ًوتشی سا ّن ثذًجبل داسد

 چیست؟ صٌذٍق سزهایِ گذاری( 6

كٌذٍم ّبی ػشهبیِ گزاسی ًِ ػوذتب تَػظ ًبسگضاساى سػوی ثَسع تأػیغ هی ؿَد، تحت ًظبست ػبصهبى 

ثَسع ٍ ثب هذیشیت اكشاد هتخلق، كؼبلیت ًشدُ ٍ ٍجَّی سا ًِ ػشهبیِ گزاساى دس اختیـبس آًْب هشاس هی دٌّذ، 

ًٌٌذ، ثٌبثشایـي، ثبصدُ هٌبػت تشی سا ًلیت دس ػجذ هتٌَػـی اص ػْبم ٍ ػبیـش اٍسام ثْبداس ػشهبیـِ گزاسی هی 

ػشهبیِ گزاساى ًشدُ ٍ سیؼي ػشهبیِ گزاسی دس ثَسع سا ثشای ؿیشحشكِ ای ّب، ًبّؾ هی دٌّذ. ثِ اكشادی ًِ 

ثتبصگی هلذ داسًذ ٍاسد ثَسع ؿًَذ تَكیِ هی ؿَد ثجبی خشیذ هؼتوین ػْبم ؿشًت ّب، اصعشین كٌذٍم ّبی 

 .ػشهبیِ گزاسی اهذام ًٌٌذ

 اٍراق اجارُ چیست؟( 7

ّوبًغَس ًِ گلتِ ؿذ، دس ثَسع، ػالٍُ ثش ػْبم ؿشًت ّب، ػبیش اًَاع اٍسام ثْبداس ّن هؼبهلِ هی ؿَد. یٌی اص 

اٍسام اجـبسُ یي اثضاس ػشهبیِ گزاسی جذیذ ٍ اػالهی اػت ًِ ّوبًٌذ اٍسام  .اًَاع اٍسام ثْبداس، اٍسام اجبسُ اػت

ي سا ًلیت ػشهبیـِ گزاساى هی ًٌذ، ثٌبثشایي سیؼي ایي اٍسام دس هوبیؼِ ثب هـبسًت، ثبصدّـی هـخق ٍ هغوئـ

ػْبم، ثؼیبس ًوتش اػت. اكشادی ًِ پَل هبصاد داسًذ، هی تَاًٌذ ثب خشیذ اٍسام اجبسُ ًِ دس ثَسع داد ٍ ػتـذ هی 

پَل ًیبص داؿتٌذ  ؿَد، دس كَاكل صهبًی هـخق )هثال ػِ هبِّ(، ػَد هؼیٌی سا دسیبكت ًوَدُ ٍ ّش صهبى ًِ ثِ



ًیض ایي اٍسام سا اصعشین ثَسع، ثِ ػبیـش هتوبضیبى ثلشٍؿٌـذ. اهشٍصُ حجن ثؼیبس صیبدی اٍسام اجبسُ دس ثبصاسّبی 

 .هبلی دًیب خشیذ ٍ كشٍؽ هی ؿَد

 بزرسی بزخی اس مفاهیم

 ًواد -9

ًوبد، دس ٍاهغ ًبم اختلبسی ؿشًت ّبی پزیشكتِ ؿذُ دس ثَسع اػت. ثشای هثبل، ًوبد ؿشًت پتشٍؿیوی خبسى  

دس ثَسع، ؿخبسى )ثِ ًؼش ؽ( اػت. حشف اٍل ًوبد، ثشگشكتِ اص كٌؼتی اػت ًِ ؿشًت دس آى هشاس داسد ٍ 

ثیبًگش كٌؼت ؿیویبیی ٍ ًلوِ ثخؾ دٍم ًوبد، دس ٍاهغ خالكِ ًبم ؿشًت اػت. هثال دس ًوبد ؿخبسى، حشف ؽ 

خبسى، هخلق ػجبست پتشٍؿیوی خبسى اػت. كؼبالى ثَسع، ػوذتب ثجبی اػتلبدُ اص ًبم ًبهل ؿشًت ّب، ًوبد 

 .آًْب سا ثٌبس هی ثشًذ

 

  تَلف ًواد -2

گبّؾ اٍهبت، هؼبهالت ػْبم ثشخی ؿشًت ّب دس ثَسع ثلَست هَهتی، هتَهق هی ؿَد. دس ایي حبلت، اكغالحب 

گَیٌذ ًوبد ؿشًت هتَهق ؿذُ اػت. ػوذتب ثَسع صهبًی ًوبد یي ؿشًت سا هتَهق هی ًٌذ ًِ سٍیذادی هی 

حبئض اّویت دسخلَف آى ؿشًت اتلبم اكتبدُ ثبؿذ، ثِ ًحَی ًِ ایي سٍیذاد ثتَاًذ هَجت اكضایؾ یب ًبّؾ 

ؿشًت، ًوبد آى ؿشًت ثیؾ اص اًذاصُ هیوت ػْبم ؿشًت ؿَد. ثشای هثبل، هجل اص ثشگضاسی هجبهغ ػبلیبًِ 

هتَهق هی ؿَد، صیشا دس هجوغ ػبلیبًِ، ػَد ػْبهذاساى هـخق خَاّذ ؿذ ٍ ایي هَضَع، هی تَاًذ ثش هیوت 

ػْن ثؼذ اص هجوغ، تأثیش صیبدی داؿتِ ثبؿذ. عجیؼتب تَهق ًوبد دس ایٌگًَِ هَاسد، ثِ ػشهبیِ گزاساى اجبصُ هی 

ذى ٍضؼیت ؿشًت، دس ؿشایظ یٌؼبى ٍ ػبدالًـِ، دسخلَف دّذ تب پغ اص اًتـبس اعالػبت ًبهل ٍ ؿلبف ؿ

 .خشیذ، كشٍؽ ٍ یب ًگْذاسی آى ػْن تلوین گیشی ًٌٌذ

 عهجو -9

ثِ گشدّوبیی ػْبهذاساى ٍ هذیشاى ؿشًت ًِ ثِ هٌظَس تلوین گیشی دسخلَف هؼبئل هْن ؿشًت ثشگضاس هی 

ّیئت  .، دس هجبهغ حن سأی داسًـذؿَد، هجوـغ گلتِ هی ؿَد. ػْبهذاساى ؿشًت، هتٌبػت ثب هیضاى ػْن خَد

سٍص هجل اص ثشگضاسی هجوغ، آگْی ثشگضاسی هجوغ سا دس سٍصًبهِ  ۱1هذیشُ ؿشًت هَظق اػت حذاهل 



ًثیشاالًتـبسی ًِ ثِ ػٌَاى سٍصًبهِ سػوی ؿشًت اًتخبة ؿذُ اػت، هٌتـش ًٌذ تب ػْبهذاساى اص ایي هَضَع 

 :هی ؿًَذهغلغ ؿًَذ. هجبهغ ؿشًت ّب ثِ دٍ دػتـِ توؼین 

 هجوغ ػبدی ػبلیبًِ   -۱

 هجوغ كَم الؼبدُ  -۲

 هجوع عادی سالیاًِ-4

ّیئت هذیشُ ؿشًت هَظق اػت ّش ػبل یي ثبس، ػْبهذاساى ؿشًت سا دػَت ًشدُ ٍ گضاسؽ ػولٌشد ػبلیبًِ 

خَد سا ثِ ػْبهذاساى اسائِ ًوبیذ. ثِ ایي گشدّوبیی، هجوغ ػوَهی ػبلیبًِ گلتِ هی ؿَد. دس هجوغ ػوَهی 

ػبلیبًِ، ّوچٌیي دسخلَف هَاسد هْوی هبًٌذ هیضاى ػَد توؼیوی ثِ ػْبهذاساى ٍ اًتخبة اػضبی ّیئت 

 .هذیشُ، سأی گیشی هی ؿَد

 هجوع فَق العادُ-5

ثجض هجوغ ػبلیبًـِ، ّش هجوغ دیگشی ًِ تَػظ ؿشًت ثشگضاس ؿَد، هجوغ كَم الؼبدُ ًبم داسد. دس هجبهغ كَم 

تلوین گیشی هی  ...هبًٌذ اكضایؾ ػشهبیِ ؿشًت، تـییش ًـبًی ٍ ًبم ؿشًت ٍالؼبدُ ػوذتب دسخلَف هَاسدی 

 .ؿَد

 یسال هالـ-6

هٌظَس اص ػبل هبلی، دٍسُ یي ػبلِ ای اػت ًِ هجٌبی هحبػجِ ػَد ٍ صیبى ٍ ػبیش گضاسؽ ّبی هبلی ؿشًت هی 

ثبؿذ. ػبل هبلی دس ثؼیبسی اص ؿشًت ّب، اص اثتذای كشٍسدیي تب پبیبى اػلٌذ اػت، اهب ثشخی اص ؿشًت ّب، ثشاػبع 

ی هْش تب پبیبى ؿْشیَس ػبل ثؼذ، تؼییي هی ًٌٌذ. ًَع كؼبلیت خَد، ػبل هبلی خَد سا صهبى دیگشی، هثال اص اثتذا

دس پبیبى ػبل هبلی، هجوغ ػبلیبًِ ؿشًت ثشگضاس ٍ ػولٌشد ّیئت هذیشُ دس عَل ػبل هبلـی، هَسد اسصیبثی 

هبُ پغ اص پبیبى ػبل هبلی  ۴ػْبهذاساى هشاس هی گیشد. ّیئت هذیشُ ؿشًت هَظق اػت حذاًثش ظشف هذت 

 .سا ثشگضاس ًٌذ ؿشًت، هجوغ ػبدی ػبلیبًـِ

  صَرت سَد ٍ سیاى-7

حتوب ثِ خبعش داسیذ ًِ گلتین یٌی اص هْوتشیي هؼیـبسّب ثشای اًتخبة ػْبم یي ؿشًت، هیضاى ػَدآٍسی آى 

عجیؼتب ّش اًذاصُ هیضاى ػَدآٍسی یي ؿشًت دس هوبیؼِ ثب هیوت ػْبم آى ؿشًت دس ثَسع،  .ؿشًت اػت



اسصًذُ ثَدى ػْن ثبؿذ. اهب چگًَِ هی ؿَد اص هیضاى ػَدآٍسی یي  ثیـتش ثبؿذ، هی تَاًذ یٌی اص ًـبًِ ّبی

ؿشًت هغلغ ؿذ؟ كَست ػَد ٍ صیبى، ثخَثی ثیبًگش هیضاى ػَد یي ؿشًت دس پبیبى ػبل هبلی اػت. ؿشًت ّب 

هَظلٌذ دس پبیبى ػبل هبلی، كَست كَست ٍ صیبى خَد سا هٌتـش ٍ اص ایي عشین، هیضاى ػَدآٍسی خَد سا ثِ 

ى اعالع دٌّذ. دس كَست ػَد ٍ صیبى، هَاسدی هبًٌذ هیضاى كشٍؽ ؿشًت ّب، هیضاى ّضیٌِ ّبی آًْب ٍ ػْبهذاسا

ػبیش اعالػبت ثب اّویت هشثَط ثِ ػولٌشد ؿشًت هبثل هـبّذُ اػت. ػْبهذاساى ثشای هـبّذُ كَست ػَد ٍ 

 .هشاجؼِ ًٌٌذwww.codal.ir صیبى ؿشًت ّب، هی تَاًٌذ ثِ پبیگبُ ایٌتشًتی

  سًاهِتزا-8

دس ثیبى ػَاهل تؼییي ًٌٌذُ دس هیوت ػْبم، تَضیح دادین ًِ ػشهبیِ گزاساى ثبیذ ػالٍُ ثش ػَدآٍسی ؿشًت، ثِ 

ّبی ؿشًت ًیض تَجِ داؿتِ ثبؿٌذ. عجیؼتب ثشای یي ػشهبیِ گزاس هْن اػت ًِ ثذاًذ  ّب ٍ ثذّی هیضاى داسایی

آالت ٍ... داسد.  داسایی، اػن اص پَل ًوذ، هلي، هبؿیيگزاسی ًٌذ، چِ هیضاى  ؿشًتی ًِ هلذ داسد دس آى ػشهبیِ

، آًچِ ًِ ثِ  ًٌٌذگبى هَاد اٍلیِ ٍ... چوذس اػت؟ ٍ دس هجوَع ّب، تأهیي ّب ٍ تؼْذات ؿشًت ثِ ثبًي هیضاى ثذّی

ّبی  ّبی ؿشًت اص داسایی ػٌَاى ػشهبیِ ػْبهذاساى ؿشًت یب اكغالحب، حوَم كبحجبى ػْبم، پغ اص ًؼش ثذّی

هبًذ، چوذس اػت؟ ّوِ ایي اعالػبت، اص عشین هغبلؼِ تشاصًبهِ ؿشًت هبثل هـبّذُ اػت. دس ٍاهغ،  هی هیآى ثب

ؿَد، ّوبًٌذ  تشاصًبهِ ًِ ّوبًٌذ كَست ػَد ٍ صیبى، دس پبیبى دٍسُ هبلی ؿشًت ثشای اعالع ػْبهذاساى هٌتـش هی

ّب ٍ حوَم كبحجبى ػْبم ًـبى  ذّیّب، ث یي تلَیش ٍاضح ٍ ؿلبف، ٍضؼیت ؿشًت سا اصًظش هیضاى داسایی

تَاًٌذ ثِ پبیگبُ  ّب ًیض ّوبًٌذ كَست ػَد ٍ صیبى، هی گزاساى ثشای هـبّذُ تشاصًبهِ ؿشًت دّذ. ػشهبیِ هی

 .هشاجؼِ ًٌٌذ www.codal.ir ایٌتشًتی

  (EPS) سَد ّز سْـن-9

ْبم هٌتـش ؿذُ تَػظ ؿشًت اگش ًل ػَدی سا ًِ ؿشًت دس پبیبى ػبل هبلی خَد، ثذػت هی آٍسد، ثش تؼذاد ػ

توؼین ًٌین، ػذد حبكل ثیبًگش ػَد ّش ػْن اػت. ثشای هثبل، اگش ثشاػبع اعالػبت هٌذسج دس كَست ػَد ٍ 

هیلیَى تَهبى ٍ تؼذاد ػْبم ؿشًت ّن یي هیلیَى ػْن  ۵11صیبى، ًل ػَد خبلق ؿشًت دس پبیبى ػبل هبلی 

 :تَهبى خَاّذ ثَد ۵11ثبؿذ، ػَد ّش ػْن 

500=1000000 ÷ 500000000 

 (DPS) سَد تمسیوی ّز سْـن-91



اگش ثِ خبعش داؿتِ ثبؿیذ، گلتین ًِ ؿشًت ّب، لضٍهب ّوِ ػَدی سا ًِ دس پبیبى ػبل هبلی ثذػت هی آٍسًذ، 

ثیي ػْبهذاساى تَصیغ ًوی ًٌٌذ ٍ ثخـی اص آى سا ثشای اجشای ثشًبهِ ّبی تَػؼِ ای ؿشًت، ًگِ هی داسًذ. 

هی  DPS اصای ّش ػْـن، ثیي ػْبهذاساى تَصیغ هی ؿَد، ػَد توؼیوی ّش ػْن یب اكغالحبهیضاى ػَدی ًِ ثِ 

ؿشًت  DPSتَهبى ػَد سا تَصیغ ًٌذ،  ۵11تَهبى اص  ۳11گَیٌذ. اگش دس هثبل هجل، ؿشًت ثِ اصای ّش ػْن، 

أی گیشی اص تَهبى خَاّذ ثَد. تلوین گیشی دسخلَف هیضاى توؼین ػَد، دس هجوغ ػبدی ػبلیبًِ ٍ ثب س ۳11

هبُ،  8ػْبهذاساى اًجبم هی ؿَد. پغ اص تلَیت هجلؾ ػَد توؼیوی، ؿشًت هَظق اػت حذاًثش ظشف هذت 

ایي هجلؾ سا ثِ ػْبهذاساى ثپشداصد. الجتِ هؼوَال ؿشًت ّب ػَد ػْبهذاساى خشد سا صٍدتش اص ایي هَػذ، پشداخت 

 هی ًٌٌذ. 

هذاساى ػوذُ، تؼذاد ًوی اص ػْبم ؿشًت سا دس بهوبیؼِ ثب ػْ هٌظَس اص ػْبهذاساى خشد، ػْبهذاساًی اػت ًِ دس

اختیبس داسًذ. ػَد توؼیوی ّش ػْن، ثِ اكشادی تؼلن هی گیشد ًِ دس صهبى ثشگضاسی هجوغ ؿشًت، ػْبم آى 

ّبی هتلبٍتی دسخلَف توؼین ػَد  ّب، ػیبػت ؿشًت سا دس اختیبس داؿتِ ثبؿٌـذ. الصم ثِ رًش اػت ًِ ؿشًت

دٌّذ ثیـتش ػَد ػْبم سا ثیي ػْبهذاساى توؼین ًٌٌذ، اهب ثشخی دیگش دسكذ ًوی اص  تشجیح هی داسًذ، ثشخی

ای، اختلبف  ّبی تَػؼِ ػَد سا توؼین ًشدُ ٍ ثخؾ ػوذُ آى سا ثِ تأهیي ًوذیٌگی هَسد ًیبص ثشای اًجبم عشح

تَجِ داؿتِ ثبؿٌذ، ثشای  گزاساى ثبیذ ٌّگبم اًتخبة ػْبم، ثِ ػیبػت ؿشًت دس تَصیغ ػَد ػشهبیِ .دٌّذ هی

ّبیی سا ثخشًذ ًِ  دٌّذ ػْبم ؿشًت هثبل، اكشادی ًِ دسیبكت ػَد هؼتوش ثشای آًْب هغلَثیت داسد، تشجیح هی

سًٍذ ًِ  ّبیی هی تشی داسًذ، ثیـتش ثِ ػشاؽ ؿشًت ػَد توؼیوی آًْب ثیـتش اػت، اهب اكشادی ًِ دیذ ثلٌذهذت

 .ًٌٌذ ّبی ؿشًت هی ػَد ػبلیبًِ سا كشف تَػؼِ كؼبلیت ، ثخؾ ػوذُ ثجبی دسكذ توؼین ػَد صیبد

 دپیص تیٌی سَ-99

ًٌٌذ. یٌی اص هْوتشیي اعالػبت  ؿشًت ّب هؼوَال دس پبیبى ّش ػبل هبلی، ثَدجِ ػبل آیٌذُ خَد سا هٌتـش هی

ى ػبل هٌذسج دس ثَدجِ ؿشًت ّب، پیؾ ثیٌی هوذاس ػَد ّش ػْن آًبى اػت، ثِ ػٌَاى هثبل، ؿشًت الق دس پبیب

تَهبى ػَد ثذػت آٍسد. ایي  ۱11، ثِ اصای ّش ػْن، ۱۳3۲پیؾ ثیٌی هی ًٌذ ًِ دس پبیبى ػبل هبلی  ۱۳3۱

پیؾ ثیٌی ثشای ػشهبیِ گزاساى حبئض اّویت اػت، صیشا هی تَاًذ چـن اًذاص ؿشًت سا حذاهل ثشای یي ػبل 

 .آیٌذُ، هـخق ًوبیذ

 تعذیل سـَد-92



هَظلٌذ ثلَست هؼتوش ٍ دس دٍسُ ّبی ػِ هبِّ )ًٌتشل ؿَد(، ػولٌشد ؿشًت ّبی پزیشكتِ ؿذُ دس ثَسع 

ٍاهؼی خَد سا ثشسػی ًشدُ ٍ ضوي هوبیؼِ ػولٌشد ٍاهؼی ثب ثَدجِ پیؾ ثیٌی ؿذُ، پیؾ ثیٌی جذیذ خَد اص 

هیضاى ػَدآٍسی ؿشًت سا ثشاػبع ػولٌشد ٍاهؼی ثِ ثبصاس هٌؼٌغ ًٌٌذ. ثِ ػٌَاى هثبل، ؿشًت الق پیؾ ثیٌی 

تَهبى ػَد ثِ اصای ّش ػْن ثذػت آٍسد. اهب پغ اص گزؿت ػِ  ۱11، ۱۳3۲اػت ًِ دس پبیبى ػبل هبلی ًشدُ 

 ۱۱1تَهبى ثِ  ۱11هبُ اص كؼبلیت ؿشًت ٍ ثب ثشسػی ػولٌشد ایي ػِ هبُ، پیؾ ثیٌی خَد سا تـییش دادُ ٍ اص 

د، ثِ ایي ًتیجِ ثشػذ تَهبى اكضایؾ هی دّذ. ّویي ؿشًت هوٌي اػت پغ اص ثشسػی ػولٌشد ؿؾ هبِّ خَ

 تَهبى ًبّؾ یبثذ. تـییشات ایي 3۵تَهبًی هبثل تحون ًیؼت ٍ پیؾ ثیٌی ػَد ؿشًت، ثبیذ ثِ  ۱۱1ًِ ػَد 

چٌیٌی دس ػَد پیؾ ثیٌی ؿذُ سا اكغالحب تؼذیل ػَد هی گَیٌذ. ػشهبیِ گزاساى ثبیذ ثبیذ ّوَاسُ دس تلوین 

 .بؿٌذگیشی ّبی خَد، ثِ تؼذیل ػَد ػْبم تَجِ داؿتِ ث

  درصذ تحمك سـَد-99

تَهبى  ۱11پیؾ ثیٌی ًشدُ ثَد ًِ دس پبیبى ػبل،  3۲ؿشًت الق سا دسًظش ثگیشیذ. ایي ؿشًت دس اثتذای ػبل 

 3۵ػَد ثِ اصای ّش ػْن ثذػت آٍسد. اگش دس پبیبى ػبل، هیضاى ػَد تحون یبكتِ ایي ؿشًت ثِ اصای ّش ػْن، 

دسكذ ػَد پیؾ ثیٌی ؿذُ خَد سا هحون ًٌذ. ّش  3۵تَاًؼتِ اػت  تَهبى ثبؿذ، ثِ ایي هؼٌبػت ًِ ؿشًت الق

اًذاصُ دسكذ تحون ػَد یي ؿشًت ثبالتش ثبؿذ، ًـبى دٌّذُ پیؾ ثیٌی دهین تش ٍ ػولٌشد ثْتش آى ؿشًت 

 .خَاّذ ثَد

  صف خزیذ ٍ صف فزٍش-94

آى ػْن كق خشیذ ٍهتی حجن توبضب ثشای یي ػْن دس ثَسع، اص حجن ػشضِ آى ػْن ثیـتش ثبؿذ، ثشای 

 .تـٌیل هی ؿَد. تـٌیل كق خشیذ ثشای یي ػْن ًـبى دٌّذُ اهجبل ػشهبیِ گزاساى ثِ آى ػْن اػت

دس ًوغِ هوبثل، ٍهتی حجن ػشضـِ یي ػْن دس ثَسع، ثیـتش اص حجن توبضب ثشای آى ػْن ثبؿذ، ثشای ػْن 

حبًی اص ثی سؿجتی ػشهبیِ هزًَس كق كشٍؽ ؿٌل هی گیشد. تـٌیل كق كشٍؽ ثشای یي ػْن، هی تَاًذ 

 .گزاساى ثِ آى ػْـن اػت

ی بّ الجتِ رًش ایي ًٌتِ ضشٍسی اػت ًِ ّش اًذاصُ هیضاى ًوذؿًَذگی دس یي ثَسع ثیـتش ثبؿذ، اص حجن كق

خشیذ ٍ كشٍؽ ػْبم دس آى ثَسع ًبػتِ خَاّذ ؿذ، صیشا دس ّوِ ؿشایظ اػن اص اكضایؾ ٍ ًبّؾ هیوت ػْبم، 

ثَدى كشایٌذ هؼبهالت دس ثَسع ٍ هبثلیت ًوذؿًَذگی  ْبم ٍجـَد داسد ٍ ایي، یؼٌی سٍاىّوَاسُ هتوبضی ثشای ػ



ّبی خشیذ ٍ كشٍؽ، تب  ثبال. دس ثَسع ایشاى ًیض دس ػبل ّبی اخیش، هیضاى ًوذؿًَذگی ثبصاس اكضایؾ ٍ اص حجن كق

 .حذ صیـبدی ًبػتِ ؿذُ اػت

ای ٍ ثؼیبس ػشیغ اعالػبت  اػت ًِ ثبتَجِ ثِ تأثیش لحظِخشیذ ٍ كشٍؽ ایي   جبلت ٍ الجتِ هْن دسثبسُ كق  ًٌتِ

ثش هیضاى ػشضِ ٍ توبضبی ػْبم دس ثَسع، هؼوَال ثالكبكلِ پغ اص اًتـبس یي اعالػبت حبئض اّویت دسخلَف 

گیشی  گزاساى دس تلوین ؿَد، ثٌبثشایي ػشػت ػول ػشهبیِ ػْبم، كق خشیذ یب كشٍؽ ثشای آى ػْن تـٌیل هی

گزاسی ثؼیبس حبئض اّویت اػت. ثشای هثبل، اًتـبس  ؽ یي ػْن دس هَكویت آًْب ثشای ػشهبیِثشای خشیذ ٍ كشٍ

گزاساى ثشای اكشاد دسآهذ ٍ ػَدآٍسی  تَاًذ هَجت اًتظبس ػشهبیِ خجشی دسخلَف آصادػبصی ًشخ ػیوبى، هی

كبكلِ ًَتبّی،  ّبی ػیوبًی ٍ دس ًتیجِ، اكضایؾ توبضبی آًْب ثشای خشیذ ػْبم ؿَد ٍ ّویي اهش، دس ؿشًت

ّبی ػیوبًی سا ثذًجبل خَاّذ داؿت، ثٌبثشایي ػشهبیِ گزاساًی  تـٌیل كق خشیذ ٍ اكضایؾ هیوت ػْبم ؿشًت

 .ًِ صٍدتش اص دیگشاى ثشای خشیذ ایي ػْن اهذام ًٌٌذ، عجیؼتب ثیـتش اص دیگشاى ػَد ثذػت خَاٌّذ آٍسد

  داهٌِ ًَساى-95

دس یي سٍص هی تَاًذ داؿتِ  یب ًبّـی اػت ًِ هیوت ػْبم ؿشًت،هٌظَس اص داهٌِ ًَػبى، حذاًثش اكضایؾ 

داهٌِ ًَػبى ثب ایي ّذف تؼییي ؿذُ اػت ًِ دس هَاهغ ثحشاًی یب دس هَاسدی ًِ ثبصاس، تحت تأثیش  ثبؿذ.

سكتبسّبی ّیجبًـی ثشخی ػْبهذاساى، ثَیظُ ػْبهذاساى خشد هشاس داسد، اص ثشٍص ًَػبًبت ؿذیذ دس هیوت ػْبم ٍ دس 

 .تیجِ، ضشس ٍ صیـبى ٌّگلت ػْبهذاساى جلَگیشی ؿـَدً

الجتِ ؿشًت ّبیی ًِ ًوبد آًْب هذتـی هتَهق ؿذُ اػت، پغ اص ثبصگـبیـی ًوبد هـوَل داهٌِ ًَػبى ًوی 

ؿًَـذ، صیـشا اعالػبت ثب اّویتی ًِ ًوبد ؿشًت ثِ خبعـش آى هتَهق ؿذُ اػت، هوٌي اػت تأثیشی، ثیؾ اص 

ُ ثش هیوت ػْن داؿتِ ثبؿذ ٍ عجیؼی اػت ًِ ثشاػبع ػبصًٍبس حشاج، ثبیذ اجبصُ دادُ داهٌِ ًَػبى تؼییي ؿذ

ؿَد تب اعالػبت، تأثیش ٍاهؼی خَد سا ثش هیضاى ػشضِ ٍ توبضب ٍ دس ًتیجِ هیوت ػْبم ثگزاسد، ّشچٌذ ایي تأثیـش 

 .ثیـتـش اص داهٌِ هجـبص ًَػـبى سٍصاًِ ثبؿذ

  حجن هثٌـا-96

اد ػْبم یي ؿشًت اػت ًِ ثبیذ دس عَل سٍص، هؼبهلِ ؿَد تب هیوت آى ػْن، ثتَاًـذ حجن هجٌـب، حذاهل تؼذ

ثشاػبع ػوق داهٌِ ًَػبى، اكضایؾ یب ًبّؾ یبثذ. ثٌبثشایي، دسكَستی ًِ تؼذاد ػْبم هؼبهلِ ؿذُ یي ؿشًت دس 

ّذف  یبكت. عَل سٍص، ًوتش اص حجن هجٌب ثبؿذ، ثِ ّوبى ًؼجت دسكذ ًَػبى هیوت آى ػْن ًیض ًبّؾ خَاّذ



اص تؼییي حجن هجٌب، ایي اػت ًِ ػشهبیِ گزاساى اعویٌبى داؿتِ ثبؿٌذ ًَػبًبت هیوت ػْبم، دس ًتیجِ خشیذ ٍ 

كشٍؽ تؼذاد هـخق ٍ هبثل تَجْی ػْبم كَست گشكتِ اػت، چشاًِ دس ؿیش ایٌلَست، هؼبهلِ حتـی چٌذ ػذد 

ت تأثیش هشاس دادُ ٍ هٌجش ثِ ایجبد هیوت ػْن یي ؿشًت، هی تَاًذ هیوت ػْبم ایي ؿشًت دس ثَسع سا تح

 .ّبی ؿیشٍاهؼی ٍ ًبرة دس ثَسع ؿَد

  لیوت پایاًی سْـن-97

ّبیی اػت ًِ آى ػْن دس عَل سٍص، ثشاػبع آى  هیوت پبیبًـی ػْبم یي ؿشًت، دس ٍاهغ هیبًگیي هیوت

هحبػجِ هیبًگیي هیوت ػْن دس ّب هَسد داد ٍ ػتذ هشاس گشكتِ اػت. الجتِ ػبهبًِ هؼبهالتی ثَسع پغ اص  هیوت

ًٌذ ًِ آیب هیضاى هؼبهالت ػْن ًیض ثِ اًذاصُ حجن هجٌب ثَدُ اػت یب خیش؟  عَل سٍص، ثلَست خَدًبس ثشسػی هی

عجیؼتب اگش حجن هؼبهالت ػْن حذاهل ثِ اًذاصُ حجن هجٌب ثَدُ ثبؿذ، هیبًگیي هحبػجِ ؿذُ، ثِ ػٌَاى هیوت 

خَاّذ ؿذ، اهب اگش حجن هؼبهالت ػْن اص حجن هجٌب ًوتش ثبؿذ، ثِ ّوبى  پبیبًی ػْن دس ػبهبًِ هؼبهالت ثجت

ًؼجت اص هیضاى اكضایؾ یب ًبّؾ هیوت ػْن ّن ًبػتِ ؿذُ ٍ هیوت پبیبًی، ثش ایي اػبع هحبػجِ ٍ دس ػبهبًِ 

 .ؿَد هؼبهالت ثجت هی

گیي هیوت هؼبهالت ایي ػْن تَهبى ٍ هیبً ۲11ثِ ػٌَاى هثبل، كشم ًٌیذ هیوت ػْن الق دس اثتذای سٍص ؿٌجِ، 

تَهبى ثبؿذ. ثٌبثشایي، هیبًگیي هیوت ػْن دس پبیبى سٍص ؿٌجِ، دس هوبیؼِ ثب اثتذای  ۲1۶دس عَل سٍص ؿٌجِ ًیض 

دسكذ سؿذ داؿتِ اػت. حبل اگش تؼذاد ػْبم هؼبهلِ ؿذُ ؿذُ ؿشًت الق دس عَل سٍص  ۳تَهبى، یؼٌی  ۶سٍص، 

تَهبى خَاّذ ثَد، اهب اگش تؼذاد ػْبم  ۲1۶پبیبًی ػْن دس سٍص ؿٌجِ، ّوبى  ؿٌجِ، ثشاثش ثب حجن هجٌب ثبؿذ، هیوت

هؼبهلِ ؿذُ ؿشًت الق، تٌْب هؼبدل ًلق حجن هجٌبی تؼییي ؿذُ ثشای ایي ػْن ثبؿذ، عجیؼتب هیضاى اكضایؾ 

اّذ ؿذ. تَهبى تؼییي خَ ۲1۳تَهبى ًبّؾ یبكتِ ٍ هیوت پبیبًی ػْن دس سٍص ؿٌجِ،  ۳تَهبى، ثِ  ۶ػْن ًیض اص 

الصم ثِ رًش اػت ًِ هیوت پبیبًی ػْن دس یي سٍص، ثِ ػٌَاى هیوت پبیِ آى ػْن دس اثتذای سٍص ثؼذ، دس ػبهبًِ 

 .ؿَد هؼبهالت ثَسع دسًظش گشكتِ هی

 


